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 قدرت   یمحلول در روغن ترانسفورماتورها یگازها یکی اپت  زوریو ساخت آنال ی طراح : پروژه عنوان

 قدرت  ترانسفورماتورهای دارایی  مدیریت و وضعیت ارزیابی عنوان طرح: 

 برداری از ترانسفورماتورهای قدرت توسعه فناوری ساخت و بهرهسند  واحد اجرایی: 

 ماه  18: اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: 

ترين روشها، آشكارسااازي موالااوات ناشااي از يكي از اصلي ،تواند به روشهاي مختلفي آشكار شودشرايط خطا در يك ترانسفورماتور قدرت مي
ه دمااا، في خطاهااايي از قليااا ا اااواسااطه بااه هانرژي گرمايي آزاد شد. ر آن هستندتنزل كيفيت روغن عايقي است كه معموًا گازهاي مولول د

توانااد ه بارهاي ناگهاااني ميف، شرايط رطوبت باا و ا اهي است. بعالوفهاي گاز كاي جزئي و وقوع قوس الكتريكي، غاللا براي توليد حلابتخليه
در ترانسفورماتور بدين معني است كه نقالي وجااود دارد.  هشوند. اين پديدآزاد مي پيچ هاي بخار آب شود كه از عايقهاي سيمباعث تشكيا حلاب

و دير يا زود منتهي به عملكرد بد ترانسفورماتور شود. منشاء و ميزان گازهاااي  هتواند بسيار جدي بوداين نقص ميتواند كامالً بيضرر باشد و نيز مي
توان به عيااوب احتمااالي مي ،در روغن ترانسفورماتور مولولارد. بنابراين با بررسي گازهاي به نوع و جدي بودن خطا بستگي د همختلف توليد شد

عاما اصلي تشخيص خطاي بوجود آمده در ترانس اثرات ناشي از افزايش دما و اثرات تخليه الكتريكي است، در بلوک دياااگرا   دو. بردترانس پي
 روغن ترانس را نشان مي دهد.ذيا بالورت شماتيك علت اصلي گازهاي توليد شده در 

 
 همانگونه كه از دياگرا  باا مشخص است توليد اكسيدهاي كربن به دليا افزايش دما در كاغذ عايق ترانسفورماتور است.

بالااورت شود. اياان دسااتگاهها هاي برخط آناليز روغن استفاده ميبا توجه به اهميت مو وع در ترانسفورماتورهاي بزرگ و پر اهميت از دستگاه
 IECالمللاايگيري،ثلت و گزارش ميكنند. با توجه به مقااادير مزاااز ذكاار شااده در اسااتاندارد بينپيوسته ميزان گازهاي مولوي در روغن را اندازه

60567 ،IEC 60599  وISO 5725  برداري و آناليز روغن تزهيزات مغروق در روغن همچااون ترانساافورماتورهاي در خالوص چگونگي نمونه
 شود.گيري دستگاه مشخص ميقدرت، تنظيمات و سطح آار  و دقت و بازه اندازه

وشااها در اين زمينه تزهيزات و روشهاي مختلفي براي آناليز روغن ترانس معرفي شده كه هركدا  مزايا و معايااخ خااود را دارنااد ازجملااه اياان ر
سازنده هاي مختلف از روشهاي مذكور ... اشاره كرد كه جذب مادون قرمز، فتواكوستيك، الكتروشيميايي، نيمه هادي وتوان به مواردي از قليا مي

 در ساخت آناليزورهاي روغن خود بهره مي گيرند. 

  لي طراحي و ساخته خواهد شد.در اين پروژه براي اولين بار دستگاه قابا حما آناليز روغن ترانس به روش جذب تفا

 شرح خدمات و مراحل کلی انجام پروژه:

 مطالعه و بررسي روشهاي اپتيكي آناليز روغن ترانس و استانداردهاي مربوطه ➢
 طراحي و شليه سازي سخت افزار اپتيكي، الكترونيكي و  نر  افزار مواسله و آناليز روغن ➢
 سازي نر  افزار، مكانيك و پيادهساخت اجزاء سخت افزاري شاما اپتيك، الكترونيك ➢



 و به صورت پرتابايكپارچه سازي اجزاء مختلف دستگاه  ➢
 اجراي عملياتي بر روي ترانس نمونه و بررسي نتايج) تست ميداني( ➢

 اهداف پروژه:

 :موارد زير اشاره كرد توان بهنتايج مورد نظر در اين پروژه مياهداف و از جمله 

 ي مولول در روغن ترانس به روش جذب تفا لياگازه كسخ دانش فني ساخت آناليزور ➢

 اجراي عملياتي طراحي، ساخت و بكارگيري دستگاه پرتابا آناليز روغن ترانس با روش اپتيكي براي اولين بار دركشور ➢

 هاي موجود در شلكهامكان كاليلراسيون دستگاههاي آنالين نالخ بر روي ترانس ➢

وغن ترانسهاي موجود كه نتايج آناليز كروماتوگرافي مناسلي ندارند و به دسااتگاه هاااي پااايش اي و عيت عايقي و رامكان بررسي دوره ➢
 برخط روغن ترانس نيز مزهز نيستند

 :نيز علارتند ازدستاوردهاي جانلي اين پروژه  همچنين

 امكان ساخت دستگاه بالورت ناللي و ثابت  ➢
 رانسي جدي به تبرداري با پيشگيري از وارد شدن صدمهههاي بهركاهش هزينه ➢
 بر اساس اطالعات  آني تنشها روي ها با اجتناب از ادامهزايش طول عمر ترانسفا ➢
  امكان تعمير در موا با آشكارسازي خطا در مراحا اوليه ➢
 كاهش زمان خروج از مدار ترانس ➢

 
 )خروجی مورد انتظار(:  مشخصات محصول نهایی

 به صورت پرتابا قدرت يفورماتورهامولول در روغن ترانس يگازها يكياپت زوريآنال

 


